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Työmaakuvia sekä tunnelmia harjannostajaisista

Viikko 34 oli Harppuunakorttelissa ja työmaalla jokseenkin tapahtumantäyteinen. Keski-
viikkopäivä täyttyi erinäisistä allianssipalavereista johtoryhmän ja hankintaryhmän ko-
kouksesta allianssin projektiryhmän palaveriin.

Torstaina alkuiltapäivästä oli vuorossa korttelin ensimmäisen taloparin eli Harppuunan
Puosun harjannostajaiset. Tapahtumaan saatiin lopulta melko runsaslukuinen osanotto,
kun noin 70 ihmistä tilaajan edustajista ja allianssin osapuolista aina työmaan työnteki-
jöihin asti oli mukana kuulemassa puheita ja nauttimassa pitopalvelun antimista. Viihdyt-
täjänä tilaisuudessa toimi Turun oma poika VeePee Lehto. Kuvia tapahtumasta jäljem-
pänä.

Torstain toinen tapahtuma tontilla oli korttelin ensimmäinen asuntomyyntitapahtuma,
kun joukko kiinnostuneita kävi asuntovälittäjän johdolla tutustumassa paremmin kortte-
liin ja eritoten Puosun tuleviin asuntoihin.

KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT

B-TALO
Vesikaton pellitys piippuja lukuun ottamatta valmis
Julkisivun villoitustyöt sekä pohja- ja pintarappaukset, pohjoisjulkisivu valmis
Lattialämmitys- ja pintalattiatyöt valmiit 1.-6.krs, käynnissä 7.krs työt
Kevyiden väliseinien työt 1.-6. krs
Kipsialakattotyöt 2.-5. krs
Maalaus- ja tasoitetyöt 2.-4. krs

B-talon pohjoispuolen päädyn rappaus on nyt valmis (kuva 27.8.2018).
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C-TALO + YHTEINEN PORRASHUONE
Talojen välisen kannen laajennuksen betonilaatta valettiin tänään
Betonipintojen hionnat pääosin valmiit, etuoikaisutyöt on aloitettu
Vesikaton puutyöt: raakaponttilaudoitukset
Julkisivun etuputsityöt ja villoitukset
Teknisen tilan tate-työt
Ikkuna-asennukset
Lattialämmitys- ja pintalattiatyöt

ENSI VIIKON TYÖT

B-TALO
Vesikaton pellitys piippuja lukuun ottamatta valmis
Julkisivun villoitustyöt sekä pohja- ja pintarappaukset
Lattialämmitys- ja pintalattiatyöt 7.krs
Kevyiden väliseinien työt 1.-6. krs
Kipsialakattotyöt 2.-5. krs
Maalaus- ja tasoitetyöt 2.-4. krs
Laatoitustöiden aloitus

B-talon 7.krs pintalattiatöitä (kuva 27.8.2018).
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C-TALO + YHTEINEN PORRASHUONE
Talojen välisen kannen laajennuksen betonilaatta valettiin tänään
Betonipintojen etuoikaisutyöt
Vesikaton puutyöt: raakaponttilaudoitukset
Julkisivun etuputsityöt ja villoitukset
Teknisen tilan tate-työt
Lattialämmitys- ja pintalattiatyöt

TYÖTURVALLISUUS

Viikon TR-turvallisuusmittauksen tulos oli 98,2 % (ulkopuolinen mittaaja).
Työmaalla on työskennelty 325 päivää, ei tapaturmia tai läheltä piti –tilanteita 36 päi-
vään.

HARPPUUNAN MAJAKKA

Myös Majakan rakennustyöt on aloitettu, alla kuva paalutustöistä. Majakasta aletaan lähi-
aikoina julkaista omia tiedotteita.
Majakan vastaavana työnjohtajana toimii Roope Mäkinen, runkovaiheen työnjohtajia
ovat Timo Skantsi ja Jari Haapasalo.



TYÖMAATIEDOTE VKO 34 / 2018
AS OY HARPPUUNAN PUOSU

HARJANNOSTAJAISKUVIA

Ystävällisin terveisin
                  NCC Building

Tommi Kaitasaari


